
2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.2.3

1. 8/A sınıfı öğrencisi Rabia’dan öğretmeni din kültürü 
ve ahlak bilgisinde ders sonunda dersi özetlemesini 
istemiştir. Rabia zekat konusuyla ilgili şunları 
söylemiştir:

 I. Zekât; bireyin merhamet, acıma, sorumluluk, 
paylaşma gibi duygularını geliştirir.

 II. Zekât, zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin 
önlenmesine yardımcı olur.

 III. Zekât sadece para olarak verilmelidir.

 IV. Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç 
sahibi olanlara öncelik verilmelidir.

 Rabia dersi özetlerken bu söylediklerinden birini yanlış 
aktarmıştır.

 Buna göre Rabia’nın bu ifadelerinden hangisi 
yanlıştır?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.

2. 
•

•

•

İnsanda cimrilik ve bencillik gibi kötü 
duyguları yok eder.

Kişi Yüce Allah’ın bir emrini yerine getirdi-
ğinden huzurlu olur.

Kişinin malının bereketlenmesini sağlar.

                                                         
 

Öğretmen Filiz Hanım öğrencilerine bir soru sormuş 
ve öğrencilerin doğru cevaplarını tahtaya yazmıştır. 

 Filiz Öğretmen, “zekât ve sadaka” konusuyla ilgili 
öğrencilerine aşağıdaki hangi soruyu sormuş 
olmalıdır?

 A) Zekât hangi mallardan verilir?

 B) Zekâtın kişiye kazandırdıkları nelerdir?

 C) Zekât kimlere verilmez?

 D) Zekatın toplumsal dayanışmaya katkıları 
nelerdir?

3. 

Zekât İslam’ın beş şartından biri olan bir ibadettir.

Zekât temel ihtiyaç-

lardan verilir.

Zekât vermekle 

zenginler toplum 

yararına çalışmış olur.
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 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış 

olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki 
rakamlardan hangisine ulaşılır? 

 A) I  B) II C) III D) IV

4. D Y

Zenginler ve fakirler arasında köprü 
vazifesi görür.

X

Bir kere zekat verenin ömründe bir 
daha zekat vermesine gerek yoktur.

X

Zekât, toplumda fakirliğin azalması-
na katkıda bulunur.

X

Zekât fakirin hakkıdır, verirken onları 
incitecek durumlardan sakınılmalıdır.

X

 Yukarıdaki tablodaki zekât konusundaki bilgilere 
göre hangi renk satırda yanlış işaretleme yapılmış-
tır? 

 A) Yeşil  B) Beyaz

 C) Mavi  D) Pembe
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5. Atalarımız, fakir insanların te-
mel ihtiyaçlarını gidermek için 
sadaka taşı denilen taşın üze-
rindeki çukurluğa belli bir mik-
tar para bırakırlarmış. Taşın 
yakınlarındaki fakir insanlar da 
bir öğün ihtiyaçlarını gidere-
cek kadar para alırlarmış.

 Osmanlı dönemindeki bu sadaka taşı uygulamasını 
aşağıdaki hadisi şeriflerden hangisinin teşvik 
ettiği söylenebilir?

 A) “Güzel ahlâka sahip kişi, kendisiyle hoş geçinilen 
ve başkalarıyla hoş geçinen insandır.”

 B) “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz...”

 C) “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, 
nefret ettirmeyiniz.”

 D) “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının 
güvende olduğu kimsedir.”

6. “İnsanlar öldüğü zaman, amel defteri kapanır.

 Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir 
ilim (eser) bırakanların ve kendisine dua eden bir 
çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz.” (Hadis-i 
şerif)

 Aşağıdaki verilenlerden hangisi bu hadis-i şerife 
örnek teşkil eder?

 A) Serkan’ın borç aldığı arkadaşı Turgut’a borcunu 
ödemesi

 B) Ayşegül’ün komşuları Fatma Teyze’nin elindeki 
eşyaları taşımasına yardım etmesi.

 C) İşadamı Serhat Bey’in ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için bir yurt yaptırması

 D) Metin Beyin bayramda anne ve babasını ziyaret 
için memleketine gitmesi

7. 

Öğretmen

Esma

?

“Esma, Zekât ve sadakanın kişiye 
ve topluma olan yararlarından 
bahseder misin?”

 8/A sınıfı öğrencilerinden Esma, öğretmenin sor-
duğu soruya aşağıdakilerden hangisini söylerse 
yanlış bir cevap vermiş olur?

 A) Kişi zekâtını vermekle Allah’ın emrini yerine 
getirme mutluluğunu yaşar.

 B) Sosyal hayatta zengin ile fakirler arasındaki kin, 
haset, düşmanlık gibi kötü duyguları önler, zengin 
ve fakir arasında dostluk köprüleri kurar.

 C) Kişinin dünyaya ve dünya malına aşırı 
bağlanmasını sebebiyet verir.

 D) Zenginlerde cömertlik, nimetlere şükür ve alçak 
gönüllülük gibi duyguları geliştirir.

8. 
I. Zekât farz olan bir ibadet olduğu için verir-

ken niyet mi edilmelidir?

II. Zekât toplumsal yardımlaşma ve paylaşma-
ya katkı sağlar mı?

III. Zekat ömürde bir defa yapılması gereken 
bir ibadet midir?

IV. Zekât toplumdaki ekonomik dengesizliklerin 
önlenmesine katkı sağlar mı?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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